FORMULARZ REKRUTACYJNY
„CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”
nr POPC.03.02.00-00-0426/19
Dane UCZNIA/UCZENNICY:
Imię (imiona)
Nazwisko
Płeć

Dane ucznia/
uczennicy

 Kobieta

 Mężczyzna

 Tak

 Nie

Data i miejsce urodzenia
PESEL

Wiek w chwili przystąpienia do
projektu
Uczeń z niepełnosprawnością

Imię (imiona)

Dane
rodzica/
opiekuna

Nazwisko
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania

Ulica:
Nr domu:

Nr lokalu:

Kod pocztowy:
Miejscowość:

Dane
kontaktowe

Powiat:
Gmina:
Województwo:
Telefon kontaktowy – (podanie
jednej z danych kontaktowych
jest obowiązkowe)
Adres poczty elektronicznej
(e-mail) – (podanie jednej z
danych kontaktowych jest
obowiązkowe)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

osoby doświadczające
wielokrotnego wykluczenia
Dodatkowe społecznego z powodu więcej
niż 1 przesłanki oraz ubogie
kryteria
(+ 10 pkt.)
osoby z niepełnosprawnościami
lub uczniowie posiadający
opinie Poradni PsychologicznoPedagogicznych (+ 10 pkt.)
Dodatkowe informacje dotyczące ucznia/uczennicy:

 Tak

 Nie

 Tak

 Nie

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub
etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

 Tak

 Nie

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z
dostępu do mieszkań

 Tak

 Nie

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej
(innej niż wymienione powyżej)

 Tak

 Nie

Zgłoszenie uczestnictwa we wsparciu:
Lp.

Nazwa szkolenia

Chęć uczestnictwa

1.

edukacja online

 Tak

2.

korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie

 Tak

3.

kompetencje medialne

 Tak

4.

bezpieczne zachowania w sieci

 Tak

5.

dostępność zasobów cyfrowych online

 Tak

6.

projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych

 Tak

7.

projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych

 Tak

8.

programowanie w różnych językach, uwzględniające różne poziomy
zaawansowania

 Tak

Oświadczam, że:
1. Wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności za podanie
nieprawidłowych danych.
2. Akceptuję Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych
pracowników GOKów”, którego treść jest mi znana.
3. Akceptuję udział mojego dziecka w zajęciach organizowanych w ramach projektu „CyberMistrz – rozwój
kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej
zwane RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i
ewaluacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, tytuł projektu:
„CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOKów”.

………………………….

…………………………

(data i miejscowość )

(czytelny podpis ucznia pow.18 lat)

………………………………..
(czytelny podpis rodzica / opiekuna ucznia pon. 18 lat)
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